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DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT 
 
Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 
 
 
    1    Úvod 
 
Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty 
skladu a expedice s přímou návazností na dvoupodlažní výrobní objekt leží na ploše 
112/101,5m. Spolu s přilehlou třípodlažní provozní budovou nad lichoběžníkovým 
půdorysem 18 až 33/58,5m se nacházejí na svažitém pozemku s převýšením 8,7m (obr.1). 
Z jedné strany, kde sousedí s cizím pozemkem, se ukázalo potřebné vybudovat v předstihu  
ochrannou kotvenou pilotovou stěnu (obr.2). Příprava staveniště si vynutila odvoz 
enormního množství částečně kontaminované zeminy. 
 

 

 
 
 

Obr. 1  Půdorysné uspořádání dostavby 
 
                                                                        Obr. 2  Pohled z rozestavěné haly na  
                                                                                     ochrannou kotvenou pilotovou stěnu 
 
 

2 Halové objekty 
 
Střešní překryv halového komplexu má společnou úroveň. Střešní konstrukce je složena 
z železobetonových sedlových vazníků s délkami okolo 24m a vaznic na rozpony 14m 
s roztečí 6m. Ve skladové hale bylo nutné z provozních důvodů v části půdorysu vnitřní 
sloup nahradit dvojicí sloupů s rozestupem 6,5m. Tato anomálie neovlivnila tvar vazníků, 
které mají z výrobních důvodů shodný tvar. Liší se pouze detaily uložení, styků a 
vyztužením.  
Zatímco skladová hala spolu s expediční halou mají celkovou výšku 15,4m, výrobní hala i 
s vloženým podlažím má výšku 12,4m se zvýšenou úrovní podlahy oproti spodním halám 
o 3m (obr.3, 4). Toto výškové uspořádání má svou logiku a odpovídá požadavkům od 
zásobování přes výrobní proces až po expedici. Sleduje minimalizaci zemních prací v silně 
svažitém terénu a umožňuje úsporný staticko-konstrukční návrh obvodových suterénních 
stěn halového komplexu. Vložená stropní konstrukce výrobní haly s celkovou plochou  
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Obr. 3    Výsek půdorysné skladby hal s vloženou stropní konstrukcí doplněný příčnými  
                řezy:         A – se skladovou halou                B – s expediční halou 
 
 
112/55m a rozpony 14,4/12,0m je navržena na užitné zatížení 10kNm-2. Kromě přenosu 
svislého zatížení má stropní konstrukce ztužující funkci tuhé desky ve vodorovném směru 
s roznosem jednostranně působícího zemního tlaku do všech svislých nosných prvků 
výrobní haly. Dvoustupňový nosný systém stropní konstrukce pozůstává ze spojitých 
průvlaků a stropních panelů dodatečně spřažených s monolitickou membránou. Ta má 
konečnou podlahovou úpravu horního povrchu. Stropní panely pro modul 12m jsou 
žebrové železobetonové uložené prostřednictvím gumových ložisek v plné výšce na 
průběžné konzolky průvlaků. Pro výrobu žebrových stropních panelů jsme s úspěchem 
využili stávající ocelové formy původně vyvinuté na konci osmdesátých let minulého 
století v rámci konstrukční soustavy PREMO v Průmstavu Pardubice. Spojité průvlaky 
s rozpony 14m jsou sestaveny z dvojic prefabrikovaných dílců průřezu tvaru Z, v podélné 
spáře stykovaných přivařením spojek ø16 v místech zabudovaných ocelových desek. 
Použití zdvojených nosníků vyplynulo z nutnosti využít průběžné sloupy střešní 
konstrukce v rozteči 14m na uložení stropní konstrukce. Nosníky složené z dvou dílů jsou 
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uložené na dvojice konzol prostřednictvím gumových ložisek. Vrchní výztuž průvlaků nad 
podporami má dvě výškové úrovně. V montážním stádiu se ihned po uložení dílců pomocí 
svařovaných příložek propojí výztuž vyčnívající z jejich čel. Volně přivázaná podélná 
výztuž vrchní vrstvy, dodávaná spolu s nosníky, se po jejich osazení zasune do předepsané 
polohy nad podporami (obr.5). Prostor nad průvlaky v tloušťce 120mm se vybetonuje 
současně s membránou nad žebrovými panely. Stropní konstrukce je dilatací rozdělena na 
dvě části. Celková výška žebrového stropu je 0,64m a průvlaků 1,2m. 
 

Obr. 4   Pohled z expediční haly na výrobní      Obr. 5  Detail styku spojitého zdvojeného 
              objekt se strojovnou v suterénu                          nosníku před betonáží                                                 
   
 
              

3 Provozní budova 
 

Třípodlažní budova s lichoběžníkovým 
půdorysem je sevřena mezi halový 
objekt a stávající halu areálu. Budovou 
navíc prochází dvousměrná 
komunikace (obr.6). Nosný systém 
pozůstává z průběžných sloupů 
opatřených konzolami na uložení 
podélně orientovaných nosníků. Pro 
stropy v poli konstantní šířky 14m jsou 
použity panely PARTEK výšky 
400mm, pro střechu panely výšky 
320mm. Pro lichoběžníkový půdorys 
s šířkami 13,7 až 7,2m jsou výšky 
panelů odstupňovány. Půdorysy 
jednotlivých stropů se od sebe výrazně      
odlišují (obr.7).                                            Obr. 6  Pohled na konstrukci provozní budovy 
                                                                                   s průjezdem  
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                 Obr. 7  Provozní budova – skladba stropů prvního a druhého podlaží 
 
   
 

4 Základové konstrukce 
 
Vzhledem na velice dobré základové podmínky byla konstrukce založena prostřednictvím 
dvoustupňových základových patek. Vrchní část s kalichem je s unifikovanými rozměry 
prefabrikována. Spodní stupně jsou monolitické stejné výšky, avšak s různými 
půdorysnými rozměry v závislosti na velikosti přenosů zatížení. Podle půdorysné velikosti 
je spodní stupeň vyztužený pouze při spodním povrchu anebo je bez výztuže z prostého 
betonu (obr.8).  

   Obr. 8   Dvoustupňová základová patka před zalitím spodního stupně a po dohotovení 
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5 Závěr 
 
U dostavby výrobního areálu Kiekert, který byl realizován v obtížných stavebních 
poměrech vyznačujících se stísněností staveniště a výraznou svažitostí terénu, navíc 
s požadavkem na zkrácení termínu později zahájené výstavby, se jednoznačně prokázala 
správnost volby a návrhu prefabrikované montované železobetonové konstrukce. 
 
 
 
Investor:    KIEKERT CS s.r.o. 
Hlavní projektant:   PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
Projektant stavební části:                   MYDAT s.r.o. Přelouč 
Projekt prefabrikované konstrukce: PBK ČÍŽEK a.s. Chrudim 
Hlavní dodavatel:   PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
Montáž prefa konstrukce:                  PREZIPPP s.r.o. Chrudim 
Dodavatel prefa:   SKANSKA a.s. 
Výrobci prefa dílců:   SKANSKA a.s. – Štětí, Uhřiněves 
                                                           DYWIDAG Prefa Lysá nad Labem a.s. 
     ŽPSV Čerčany 
     VCES Pohřebačka  
                                                           A-Z PREZIP Chvaletice 
 
 
Celkové náklady:                                           44 mil. Kč 
 
Čas montáže:                                               20.08.-20.11.2005 
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